


















”Att gå upp på månnen´ och inte ha nåt annat än korsord att 
göra var tråkigt”.  
Efter ett år av isolering nyupptäckte Gunnel en hobby. Det började då svärdottern Matilda frågade 
om hon kunde tänka sig att baka tekakor och frallor åt dem ibland. Detta spred sig sen i familjen 
och Gunnel har flera timmar i veckan stått och bakat till sina barn och barnbarn. 

”Att baka blev som terapi, ett skapande likaväl som att brodera eller snickra. Bakningen blev som 
lite av en räddning som förhöjde livskvaliteten” beskriver Gunnel.  Intervjun fortsätter på sida 2.
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Recept Gunnels tekakor 

Sida 2
Julkonserten är tillbaka !  

Sida 3
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Gunnel	Marklund,	85	år,	har	varit	ak4v	i	Furubackskyrkan	sedan	1973.	Förutom	aB	gå	på	gudstjänsterna	
har	hon	varit	engagerad	i	söndagsskola,	festkommité	och	städgrupp.	Som	mamma	4ll	fyra	nu	vuxna	barn	
brukade	de	förr	skraBa	åt	aB	församlingen	enbart	bestod	av	familjerna	Marklund	och	Grennborg,	men	
Gunnel	gläds	nu	åt	aB	fler	yngre	gåB	med	i	församlingen.		

”Församlingen är en gemenskap där alla möts över åldersgränserna.”  

Gemenskapen	blev	hon,	liksom	många	andra,	fråntagen	under	pandemin.	Hon	beskriver	det	som	en	
fruktansvärt	tråkig	4d,	där	hon	blev	bestulen	alla	chanser	aB	komma	ut	och	träffa	folk.		

Nu	inför	advent	och	jul	kommer	hon	fortsäBa	baka,	främst	pepparkakor,	bröd	och	småkakor.	Innan	halkan	
kommer	och	i	vetskap	om	eventuella	yBerligare	pandemirestrik4oner	(som	förhoppningsvis	inte	kommer)	
så	passar	Gunnel	på	aB	göra	allt	det	hon	saknat	under	pandemin.	Veckorna	fyller	hon	med	ak4viteter	i	
Furubackskyrkan	såsom	gudstjänster,	gemenskapsgruppen	Tabita	och	11-kaffe&bön,	men	hon	besöker	
även	Barnarps	församlingshem	och	Pingstkyrkan	i	Jönköping	4llsammans	med	en	väninna.		

Här	delar	Gunnel	med	sig	av	si1	favoritrecept	på	tekakor	som	hon	o:a	bakat	<ll	vänner	och	familj.	

Gunnels tekakor 
( ca.15st )  
1,5 dl havregryn, 3 dl vatten, 
¾ tsk salt, 50 g smör, 2 msk 
sirap, 3 dl mjölk, 50 g jäst, 4 
dl rågsikt, 5 dl vetemjöl 

Koka i kastrull en gröt på havregryn och vatten. Rör ner 
salt, smör, sirap och mjölk, värm till 37 grader. Smula i 
jästen, rör om. Tillsätt mjölsorterna och låt jäsa i 30 
minuter. Baka ut runda kakor, nagga dem och låt jäsa 
ytterligare 30 minuter. Grädda i 10-12 minuter i 225 
grader. Pensla med hett vatten. 












1:a Advent, Söndag 28 november, kl 10.00 
Adventsgudstjänst.  
Vi tänder första adventsljuset och barnen sjunger.  
Predikan av Sara Blinge. 
Besök av Vätterbrass som spelar och leder oss i adventssångerna.  
Adventsfika  

2:a Advent, Söndag 5 december, kl 10.00 
Gudstjänst Predikan av Victor Egerbo.  
Sång och musik av Anitha Wearn. 
Kyrkfika 

3:e Advent, Lördag 11 december, kl 16.00 
Julfest med gröt, underhållning, gemenskap och andakt.  
Alla är välkomna, dock krävs anmälan så att gröten räcker. 
Se hemsida för mer information. 

4:e Advent, Lördag 18 december, kl 15.00 & 18.00 
Julkonserten ”Joy to the world” 

Annandag Jul, Söndag 26 december, kl 10.00  
Ekumenisk gudstjänst i Furubackskyrkan. 

Lördag	18	december	
Kl	15.00	och	18.00		

Joy to the world 
För	vidare	informa.on	samt	bilje4köp,	se	www.furubackskyrkan.se

Advent	med	Furubackskyrkan






Vi finns här för dig! 

Du är alltid välkommen att höra av dig till mig om du 
har frågor eller kanske söker samtalsstöd. 

Vänliga hälsningar / Sara Blinge, Pastor Furubackskyrkan 
pastor@furubackskyrkan.se - 079-318 27 20


www.furubackskyrkan.se 
mail@furubackskyrkan.se 

Hur var den första julen? 
Advents4den	är	full	av	förberedelser	och	förväntan	inför	julen!	En	del	upplever	den	som	årets	
mysigaste	4d,	andra	som	den	stressigaste,	och	så	finns	det	de	som	helst	vill	slippa	den.		

Vi	pyntar	våra	hus	och	hem.	Städar	och	fejar.	Bakar	och	lagar.	Handlar	och	slår	in	klappar.	Allt	
för	aB	välkomna	julhelgen	på	det	säB	vi	önskar.	Julen	firar	vi	4ll	minne	av	Jesu	födelse,	aB	
Guds	son	kom	4ll	jorden	för	aB	ge	människan	frid	och	frihet.		

Det	är	svårt	aB	påstå	aB	allt	var	förbereB	den	första	julen.	Josef	och	Maria	var	på	resande	fot,	
förlossningen	var	på	G	och	det	fanns	ingen	plats	aB	ta	in	på.	De	blev	erbjudna	tak	över	
huvudet	i	eB	stall.	Just	den	naBen,	där	i	stallet,	föddes	världens	frälsare.	Stallets	ägare	hade	
ingen	aning	om	det	när	han	4digare	på	kvällen	fodrade	djuren.	Kanske	hade	han	mockat	lite	
noggrannare,	sopat	en	extra	gång	eller	lagt	nyB	hö	i	krubban	om	han	bara	hade	vetat.		

Ibland	kan	vi	människor	få	för	oss	aB	vi	måste	städa	upp	i	våra	liv	innan	vi	kan	närma	oss	Jesus,	
eller	innan	han	kan	närma	sig	oss.	Jesus	förväntar	sig	inte	aB	diB	liv	är	utan	misslyckanden,	
oharmoniska	rela4oner	eller	tokiga	val.	Han	vill	aB	vi	likt	stallägaren	öppnar	dörren	4ll	vårt	
vardagsliv,	precis	som	det	är.		

Jag	föreställer	mig	aB	det	blev	en	stund	av	helighet	när	herdarna	kom	för	aB	hylla	den	nyfödde	
Jesus.	De	kom	direkt	från	ängen,	utan	något	julbad,	och	beräBade	om	mötet	med	änglarna	
och	deras	budskap	om	aB	Guds	son	föBs	4ll	jorden.		

MiB	i	vårt	vardagsliv,	i	det	”osopade	stallet”	vill	Jesus	möta	oss	med	sin	helighet.	Han	vill	fylla	
dig	med	sin	frid.	Han	vill	hjälpa	dig	med	diB	liv.	MiB	bland	dammtussarna	kan	jag	välja	aB	
bekänna	honom	som	min	och	världens	frälsare.		

Med	önskan	om	en	fridfull	jul,	Sara	Blinge	pastor	Furubackskyrkan
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